
(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Апарат міської ради -106 156,58 -106 156,58 -106 156,58

0110000 Апарат міської ради -106 156,58 -106 156,58 -106 156,58

0112140 2140
Програми і централізовані заходи у галузі 

охорони здоров'я
-106 156,58 -106 156,58 -106 156,58

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
-106 156,58 -106 156,58 -106 156,58

0600000 Відділ освіти міської ради -2 930,00 -2 930,00 -14 254,00 -14 254,00 -14 254,00 -17 184,00

0610000 Відділ освіти міської ради -2 930,00 -2 930,00 -14 254,00 -14 254,00 -14 254,00 -17 184,00

0611180 1180

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»

-2 930,00 -2 930,00 -14 254,00 -14 254,00 -14 254,00 -17 184,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам

-2 930,00 -2 930,00 -14 254,00 -14 254,00 -14 254,00 -17 184,00

Х Х Х УСЬОГО -109 086,58 -109 086,58 -14 254,00 -14 254,00 -14 254,00 -123 340,58

Додаток 3

до рішення виконкому Гайсинської міської ради                                                                              

від 28 грудня 2021 р. №287

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Загальний фонд

видатки 

розвитку оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки розвитку

з них

Спеціальний фонд

02550000000

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

усього

                                          Секретар виконавчого комітету                                                                                                       А.П. Філімонов

Разомвидатки 

споживання

(код бюджету)

ЗМІНИ 

у додаток 3 "Розподіл видатків міського бюджету на 2021 рік" до рішення 3 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 29 "Про бюджет 

Гайсинської міської територіальної громади на 2021 рік"

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

видатки 

споживання

з них

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1


